
Aventure	  
	  
Workshop	  en	  presentatie	  	  
Het	  kosmopolitisch	  concilie	  in	  1417	  
voor	  (amateur)	  zangers	  en	  instrumentalisten	   	  

 
.  
 
 
 
Workshop is VOL; toehoren kan wel!  
 

Vlak	  voor	  Maria	  Lichtmis,	  2	  februari	  1417,	  vond	  een	  groot	  banket	  plaats	  
tijdens	  het	  Concilie	  van	  Konstanz	  (1414-‐1418).	  Engelse	  zangers	  en	  
instrumentalisten	  lieten	  daar	  muziek	  horen	  die	  in	  de	  oren	  van	  de	  Franse	  
en	  Italiaanse	  gezanten	  exotisch	  geklonken	  moet	  hebben.	  En	  daar	  bleef	  het	  niet	  bij.	  Ook	  de	  Patriarch	  
van	  Kiev	  maakte	  zijn	  opwachting	  en	  liet	  een	  mis	  volgens	  ‘Griekse	  rite’	  opdragen.	  Volgens	  
kroniekschrijver	  Richental	  zag	  men	  bovendien	  ‘Mohammedanen’	  uit	  Turkije	  en	  joden	  in	  hun	  joodse	  
kleding	  en	  met	  Hebreeuws	  gezang. 
	  
In	  de	  workshop	  werken	  we	  aan	  de	  eerste	  Engelse	  polyfonie	  die	  op	  het	  continent	  in	  centraal	  Europese	  
bronnen	  is	  overgeleverd:	  Sanctus-‐	  en	  Agnus-‐zettingen	  uit	  het	  ‘Engelse	  deel’	  van	  het	  Aosta	  
Manuscript;	  polyfonie	  uit	  het	  Straatsburg	  Manuscript,	  o.a.	  het	  bijzondere	  Min	  frow,	  min	  frow	  dat	  in	  
meer	  opzichten	  de	  klank	  van	  het	  concilie	  weerspiegelt.	  
Verder	  staan	  enkele	  van	  de	  Missinai-‐gezangen	  uit	  de	  Asjkenazisch	  joodse	  traditie	  op	  het	  repertoire,	  
die	  de	  invloed	  van	  zowel	  oriëntaalse	  en	  westerse	  geestelijke	  melodieën	  als	  van	  de	  Duitse	  wereldlijke	  
monodie	  laten	  zien.	  De	  Griekse	  rite	  laten	  we	  klinken	  met	  o.a.	  een	  antifoon	  voor	  Maria	  Lichtmis	  uit	  het	  
14e-‐eeuwse	  handschrift	  Koutloumousi	  412.	  Instrumentalisten	  spelen	  in	  de	  workshop	  naast	  Engelse	  
polyfonie	  chansons	  uit	  het	  Straatsburg	  Manuscript	  en	  vertegenwoordigen	  zo	  het	  Franse	  en	  
wereldlijke	  element	  bij	  dit	  eerste	  Europese	  muziekfestival.	  
Het	  seminar	  op	  vrijdagavond	  3	  februari	  verzorgt	  achtergrondinformatie	  en	  plaatst	  het	  Concilie	  van	  
Konstanz	  in	  een	  bredere	  kunst-‐	  en	  muziekhistorische	  context.	  Dit	  seminar	  is	  vrij	  toegankelijk	  voor	  
workshopdeelnemers.	  	  
Van	  de	  deelnemers	  wordt	  verwacht	  dat	  zij	  de	  toegestuurde	  muziek	  van	  te	  voren	  instuderen	  i.v.m.	  de	  	  
slotpresentatie	  op	  4	  februari	  in	  de	  Waalse	  Kerk,	  Amsterdam.	  
	  	  
Voor	  wie?	  (koor)	  zangers	  en	  instrumentalisten	  (b.v.	  blokfluit,	  renaissance	  fluit,	  schalmei,	  trombone,	  
vedel,	  gamba,	  luit,	  harp,	  organetto)	  Engelse	  polyfonie:	  gevorderden;	  Grieks-‐orthodox	  en	  joods	  gezang:	  
ook	  beginners	  welkom.	  
NB	  Blokfluitisten:	  renaissance	  blokfluiten	  zijn	  aanwezig	  /	  stemtoon	  466	  Hz	  of	  in	  overleg	  440	  Hz	  

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

www.aventure-‐ensemble.nl	  	  
	  Met	  dank	  aan	  het	  Amsterdams	  Fonds	  voor	  de	  Kunst,	  het	  VSBfonds	  en	  onze	  donateurs.	  

vrijdag 3 & zaterdag 4 februari 2017 
14-18 uur & 10-17 uur 
met facultatief seminar  
3 februari 20-22 uur 
Consistorie Waalse kerk, Amsterdam 
 

docenten	  Christopher	  Kale	  zang,	  Marco	  Magalhães	  blokfluit,	  Ita	  Hijmans	  leiding	  
tijden	   	  	  vrijdag	  3	  februari:	  	  	  14.00-‐18.00	  uur	  workshop	  
	   	  	  vrijdag	  3	  februari:	  	  	  20.00-‐22.00	  uur	  seminar	  
	   	  	  zaterdag	  4	  februari:	  10.00-‐17.00	  uur	  	  workshop	  
Slotpresentatie	  za	  4	  februari,	  16.00	  uur,	  Waalse	  kerk	  
plaats	   	  	  consistoriekamer	  Waalse	  kerk,	  Walenpleintje	  157-‐159,	  Amsterdam	  
niveau	   	  	  gevorderd	  amateur	  en	  pre-‐professioneel,	  indeling	  naar	  niveau	  
kosten	   	  	  €150	  (excl.	  lunch;	  incl.	  seminar	  op	  3	  februari	  20.00-‐22.00uur)	  
info	  &	  aanmelden	  E	  itasgk@xs4all.nl	  T	  020	  6699814	  
NB	  de	  workshop	  is	  VOL,	  toehoren	  kan	  wel,	  na	  aanmelding.	  
	  

joden	  op	  het	  concilie	  uit	  de	  
kroniek	  van	  Richental	  


